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De la Ciudei la Paris –  
o călătorie de vis…
Olguţa  POPESCU 
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN 
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Jaf armat la Lucoviţa. 
O familie a fost atacată 

de doi indivizi în propria casă 

O familie din satul Lucovița, raionul Hli-
boca, a fost  bătută cu sânge rece și ulterior 
închisă în beciul casei.  Victimele, un bărbat 
de 55 de ani și soția de 53 de ani, au trăit 
spaima vieții lor după ce hoții i-au legat și 
snopit în bătaie. Apoi, sub amenințarea  pis-
tolului au zis că-i omoară, dacă nu le spune 
unde țin banii. Victimele au fost închise în 
subsolul casei, iar  infractorii au întors lo-

cuința pe dos în speranța de a găsi bijuterii 
și bani. Potrivit poliției, proprietarul a reușit 
să evadeze  și a alergat după ajutor. Hoții 
au părăsit locul faptei fără să dea de urma 
banilor, în timp ce poliția a demarat acțiuni 
de investigare și identificare a lor. Infractorii 
riscă ani grei de pușcărie pentru jaf armat și 
vătămare corporală. Tâlhăria a avut loc în 
noaptea de marți spre miercuri. 

Regiunea Cernăuţi: 
500 milioane grivne datorii 

la plata gazelor naturale
La data de 1 noiembrie 2019, datorii-

le locuitorilor regiunii Cernăuți la gazele 
naturale constituiau circa 500 milioane 
grivne, cu 6% mai mult decât în perioada 
analogică a anului precedent, informea-
ză întreprinderea „Cernivțigazzbut”.  În 

luna octombrie întreprinderea respectivă 
a expediat 2.899 de înștiințări privind de-
branșarea datornicilor de la rețeaua de 
alimentare cu gaze. Cele mai mari datorii 
sunt înregistrate la Cernăuți și în raioanele 
Vijnița și Noua Suliță. 

Șoferii care  transportă copiii fără scaun special  în mașină 
vor fi amendaţi 

Conducătorii auto care nu  fixează copiii în sca-
unele auto riscă amenzi de la 510  până la 850 de 
grivne. Amenzile sunt aplicate atât şoferilor care au 
scaun auto pentru copil dar nu îl fixează, cât şi pentru 
cei care nu îl au. Legea pentru încălcarea regulilor de 
transport a copiilor a intrat în vigoare la 20 noiembrie. 
De menționat că anterior  pentru transportul copiilor 
în autovehicule cu vârsta sub 12 ani și a căror înăl-
țime este mai mică de 145 centimetri fără utilizarea 
mijloacelor speciale de siguranță nu erau prevăzute 
sancțiuni. Potrivit statisticilor, 90% din șoferii ucraineni 
nu folosesc scaune speciale care pot salva viața în 
accidente. În același timp, astfel de măsuri de siguran-
ță sunt obligatorii în Europa și SUA. Datele statistice 
oficiale arată că scaunul auto reduce riscul de trauma-
tisme cu circa 80 la sută. 

Centura de siguranță nu este eficientă. Scaunul din 
mașină și centura nu sunt adaptate pentru vârsta copi-
lului, iar frânarea bruscă ar putea să-i lezeze destul de 
serios capul sau spatele. Anume din acest motiv era 
necesar un cadru legal cu indicații clare pentru trans-
portarea copiilor în mașină.
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Ucraina, invadată de muncitori străini

În anul 2018 au fost 5,5 mii de persoa-
ne străine care au solicitat azil în Ucraina, 
iar 3,5 mii de persoane au primit statut de 
refugiat. Este o situație normală,  în com-
parație cu țările europene, unde numărul 
refugiaților se ridică la sute de mii. Demo-
grafii prezic că în următorii 10 ani, fluxul 
de migranți din țările africane și asiatice 
poate ajunge în Ucraina. Potrivit organiza-
ției „Dreptul la protecție”, persoanele care 
au primit statutul de refugiat în Ucraina nu 
pot găsi  un loc de muncă oficial, pentru că  
legislația actuală nu este adaptată pentru 
angajarea străinilor.

Între timp, Ucraina se confruntă cu pri-
mele semne ale lipsei forței de muncă. Mili-

oane de ucraineni apți de muncă au plecat 
în Polonia, Republica Cehă sau Germania, 
iar companiile ucrainene se confruntă cu o 
lipsă acută de personal calificat. Aproxima-
tiv 38% dintre companii au anunțat că in-
tenționează să extindă producția în 2019, 
dar fără lucrători aceasta este dificil de re-
alizat. Institutul de Demografie și Cercetări 
Sociale al Academiei Naționale de Științe 
din Ucraina, constată că nu sunt motive 
pentru care migranții ucraineni să revină 
acasă. În aceste condiții, experții susțin că 
migranții trebuie priviți ca o resursă, nu ca 
o povară. 

De menționat că, potrivit datelor oficia-
le, în regiunea Cernăuți locuiesc aproxima-

tiv 8 mii de cetățeni străini. Anunțul a fost 
făcut de șeful Serviciului în chestiunile Mi-
grației în regiunea Cernăuți, Viktor Pâslar, 
la finalizarea operațiunii „Migrantul”.  „De 
la 1 noiembrie 2019 în regiunea Cernăuți 
erau înregistrați 7.683 de cetățeni străini. 

În comparație cu anul precedent numărul 
străinilor a crescut cu 400 de persoane.  
Dintre aceștia, 5.156 au primit un permis 
de ședere permanentă, iar 2.527 au per-
mis de ședere temporară”, a spus Viktor 
Pâslar. 

În prezent Ucraina este văzută ca o țară de tran-
zit pentru majoritatea imigranților ilegali, care 

încearcă să ajungă în UE. Muncitorii migranți din 
Belarus, Kazahstan, Kirghistan și Uzbekistan sunt 
gata să vină la muncă în Ucraina. La o scară mai 
mică, cetățeni din Afganistan, Africa și Asia sunt 
prezenți pe  piața muncii. Experți în domeniu sus-
țin că autoritățile trebuie să se gândească la mo-
dificări  ale legislației pentru atragerea migranți-
lor de muncă în țara noastră.

Armata rusă efectuează manevre 
de amploare în Marea Neagră

Armata rusă a început marţi o nouă se-
rie de exerciţii de amploare în Marea Nea-
gră, manevrele actuale implicând cel puţin 
zece nave de război şi aviaţia staţionată în 
peninsula Crimeea, anexată de Rusia de la 
Ucraina în martie 2014.  „Peste zece nave 
ale Flotei Rusiei de la Marea Neagră au ieşit 
de la bazele lor din Sevastopol (Crimeea) şi 
Novorosiisk (un port rusesc la Marea Nea-
gră, n. red.) pentru a efectua exerciţii comu-
ne care implică tiruri de rachete şi artilerie“, 
anunţă Flota Rusă de la Marea Neagră. La 
aceste exerciţii participă fregata „Amiral Es-
sen“, nava de mici dimensiuni purtătoare de 
rachete „Văşnii Volociok“, dată în exploa-
tare în 2016, nava mare de desant „Azov“, 
remorcherele „Turbinist“ şi „Kovroveţ“. Pe 
lângă aceste nave, la aplicaţii iau parte şi 
avioane de luptă multirol Su-30SM.

Potrivit surselor citate mai sus, arma-
ta rusă şi-a propus să simuleze exerciţii 
de luptă navală, de căutare şi distrugere 
a unor submarine aparţinând unui ina-
mic convenţional, de detectare şi lovire 
a unor puncte de comandă amplasate pe 
coastă, precum şi de respingere a unui 
atac aerian din partea unui adversar ima-
ginar. Aceste exerciţii au loc cu trei săp-
tămâni înainte de prima întâlnire dintre 
preşedintele rus Vladimir Putin şi omolo-
gul său ucrainean, Volodymyr Zelenskyi, 
prevăzută în „formatul Normandia“, cu 
participarea şefului statului francez Em-
manuel Macron şi cancelarului german 
Angela Merkel. În perspectiva acestei 
întâlniri, Rusia a predat Ucrainei nave-
le confiscate anul trecut în strâmtoarea 
Kerci.

Decizie istorică a NATO. 
„Spaţiul este esenţial pentru 

capacităţile de apărare”
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afir-

mat la Bruxelles că NATO îşi extinde „aria de acţiune'' în 
spaţiul cosmic, care devine al cincilea domeniu operaţional. 
În faţa a 29 de aliaţi care, ulterior şi-au dat acordul asupra 
acestei extinderi, oficialul american a spus că acest lucru 
este necesar, deoarece circa jumătate dintre cei 2.000 de 
sateliţi de pe orbita terestră aparţin statelor-membre ale 
NATO. „Spaţiul este esenţial pentru capacităţile de apăra-
re şi descurajare ale Alianţei, pentru avertizarea timpurie şi 
navigaţie”, a explicat Jens Stoltenberg. El a dat asigurări 
că Alianţa „nu intenţionează să trimită arme în spaţiu” şi că 
noul pas va respecta legislaţia internaţională.

Ambasadoarea SUA la NATO, Kay Bailey Hutchison, a 
atenţionat însă, că un atac asupra unui satelit aparţinând 
unui stat-membru al Alianţei ar putea constitui „o provocare 
la care va trebui să se răspundă”. Articolul 5 al tratatului 
NATO prevede că un atac împotriva unui stat-membru este 
considerat un atac împotriva tuturor aliaţilor, cu toate că a 
fost transpus în practică doar o dată, după atacurile tero-
riste de la 11 septembrie 2001 din SUA. Or, cu toate că un 
atac asupra unui satelit nu ar echivala – susţine Hutchison 
– cu invadarea unei ţări, o incursiune împotriva unei reţele 
de comunicaţii poate duce la un conflict. „Cu siguranţă, va 
fi o problemă care trebuie analizată în viitor”, a spus amba-
sadoarea americană.

Decizia NATO vine în contextul în care în august preşe-
dintele american Donald Trump a lansat Comandamentul 
spaţial al Statelor Unite, o nouă divizie în cadrul Departa-
mentului american al apărării, în perspectiva înfiinţării unei 
forţe militare spaţiale, ca al şaselea corp al forţelor militare 
ale SUA. Pagină realizată de Mihai URSU
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Școlile de bază și pedagogii șomeri 

Școala, ca și biserica, este un centru 
spiritual al satului. Iar odată cu dispariția 
școlii sărăcește spiritual și satul, el este lip-
sit de viitor. Și nu este vina tineretului, care 
și-au părăsit casele și au plecat la câștig 

în lumea mare, lăsând satul fără copii de 
școală. S-au dovedit a fi brațe de muncă de 
prisos în țara lor. Acum, sub pretextul refor-
mei învățământului, șomajul poate bântui și 
în rândurile cadrelor didactice. La începutul 

lunii octombrie, exact în preajma Zilei învă-
țătorului, ministrul Învățământului, Hanna 
Novosad, a propus să fie închise asemenea 
școli pentru majorarea salariului pedagogi-
lor. Aceasta înseamnă cu o mână se dă, iar 
cu alta se ia. Doamna ministru a calculat 
că cheltuielile medii pentru pregătirea unui 
elev se cifrează la 21 mii grivne, iar în școli-
le cu  clase necompletate – 100 mii grivne. 
Iar pentru majorarea salariilor pedagogilor 
cu 20-70 la sută, după cum a anunțat Gu-
vernul, e nevoie suplimentar de 45 miliar-
de grivne. În momentul de față o astfel de 
sumă nu există, dar funcționarii sunt în cău-

tarea ei. Cu alte cuvinte, nu există o clarita-
te în privința majorării salariilor pedagogilor. 

Nu este clar nici în privința destinelor pe-
dagogilor din școlile care vor fi închise. O parte 
dintre ei vor fi transferați la școlile de bază, iar 
ceilalți vor rămânea fără serviciu. Angajarea lor 
va fi o durere de cap în plus pentru autorități 
sau deloc, dacă luăm în considerare afirmația 
doamnei ministru: „Avem mai mulți învățători 
decât e nevoie”.  Iată așa, printr-o replică ci-
nică, se poate hotărî soarta unor oameni, care 
și-au ales misiunea deloc ușoară și dificilă în 
condițiile de astăzi de a educa și instrui noua 
generație. 

E trist și, totodată, revoltător, când sărăcia din țară pune 
lacăte la ușile mai multor școli. Intenția de a fi închise 

școlile care au mai puțin de o sută de copii i-au îngrijorat pe 
pedagogii care lucrează în asemenea condiții. Dacă ne refe-
rim la regiunea noastră, este clar de la sine că aceste norme 
drastice vor fi aplicate și față de unele instituții de învăță-
mânt cu limba română de predare.  

Poveste lungă despre asfaltarea unui 
scurt drum de ţară… 

Odată cu unirea localităților Ciudei și Igești într-o sin-
gură comunitate teritorială au apărut șanse reale ca să 
fie asfaltat drumul de câțiva kilometri între aceste sate. 
S-au găsit și mijloace financiare, însă firma ce urma să 
execute lucrările s-a dovedit a fi neserioasă. Încă în anul 
2017 Comunitatea Teritorial Unită a alocat în acest scop 
4 milioane grivne. Cu un an în urmă, locuitorii din Ciu-
dei și Igești au ieșit chiar la o acțiune de protest în fața 
Administrației Regionale de Stat, dar nici aceasta nu l-a 
impus pe executor să-și onoreze angajamentele asu-
mate. Răbdarea sătenilor a fost adusă la limită și anul 
acesta, noroc că toamna s-a dovedit a fi lungă și frumoa-
să, antreprenorul SRL „Construcția energetică-rutieră”, 
în sfârșit, s-a apucat de asfaltarea drumului cu pricina, 
străduindu-se ca până la sosirea iernii să încheie lucrări-
le. După cum a precizat primarul, domnul Anatolie Pițul, 
pentru asfaltarea a 3,4 kilometri de drum vor fi folosite 
24,3 milioane grivne.   

Mai mult o să consumăm carne, lactate – mai puţin 

În preajma sărbătorii profesionale a 
agricultorilor, marcată duminica trecută, di-
rectorul-adjunct al Departamentului pentru 
dezvoltarea agroindustrială în cadrul ARS 
Cernăuți, Bogdan Boiciuk, a făcut în prea-
labil totalurile actualului sezon agricol, sub-
liniind că agricultorii bucovineni au obținut o 
recoltă bună de cereale și culturi tehnice, de 
legume, fructe și pomușoare. Datele de la 
începutul lunii curente atestă că recolta de 
cereale a sporit cu 9,6 la sută, iar recolta de 
legume – cu 5,7 la sută. 

Una dintre cele mai cu perspectivă ra-
muri este considerată pomicultura. Livezile 
intensive ocupă în regiune o suprafață de 
10 mii hectare. Pe o mie hectare de livezi 
este aplicată irigarea  cu picătura. Pe an ce 
trece livezile se extind, mai ales în raioanele 
Hotin, Secureni și Noua Suliță.  

Sectorul zootehnic, de asemenea, se 
numără printre prioritățile social-economi-
ce de dezvoltare a regiunii. În zece luni ale 
anului curent în regiune s-au produs 47,5 
mii tone de carne, 219,3 mii tone de lapte, 

100,8 tone de lână și 312,7 milioane  ouă. 
Se observă că în sectorul zootehnic al regi-
unii preferință are creșterea porcilor și cur-
cilor. În anul curent, în gospodăriile agricole 
din regiune șeptelul de porcine a crescut 
cu 11,6 mii capete, sau cu 31,6 la sută mai 
mult decât în perioada respectivă a anului 
trecut. 

Însă, acești indici deloc nu-i pot bucura 
pe specialiștii din agricultură. Actualii con-
ducători de întreprinderi agrare sau fermierii 
preferă acele ramuri care asigură succesul 
într-o perioadă scurtă de timp. Iată de ce 
mulți preferă să crească porci și nu bovine. 
O cireadă bună se formează în decursul a 
mai multor ani, în afară de aceasta trebuie 
cultivate nutrețuri. Iar laptele continuă să fie 
mai ieftin decât apa din izvor. Și cu ce se ale-
ge crescătorul de vite? Tot mai mulți și mai 
mulți săteni se dezic de întreținerea vitelor, 
fermierii nu manifestă interes, iar gospodă-
riile mai mari, care dispun de sector zooteh-
nic, caută alte perspective, mai sigure. În 
cazul dat e nevoie de o susținere mai mare 

din partea statului și de un program special. 
Altfel nu vom vedea „joiene” pe imașurile 
din sate. Statisticile la acest capitol nu sunt 
deloc îmbucurătoare. În zece luni ale anului 
curent, în comparație cu perioada respec-
tivă a anului trecut, producția de lapte s-a 
redus pe țară cu 3,6 la sută și constituie 8,4 
milioane tone. Din volumul total al producți-
ei de lapte numai 2,3 milioane tone le revi-
ne întreprinderilor agricole, iar 6,1 milioane 
tone – populației de la sate.  Iată o ilustrare 

elocventă a faptului că întreprinderile agri-
cole nu prea au ferme de vaci cu lapte. Și 
încă un indice alarmant. S-a constatat că 
volumul producției lactate contrafăcute este 
de 30 la sută, ceea ce influențează negativ 
asupra rentabilității ramurii. Dacă statul prin 
măsurile enumerate mai sus nu va stimula 
producția de lapte, populația țării va fi nevo-
ită să consume lactate aduse din Europa.

  Pagină realizată de 
Vasile CARLAȘCIUC

Regiunea Cernăuți este agrară. Ea, fiind cea mai mică regi-
une din țară, deține mereu locuri de frunte la unul dintre 

cei mai importanți indici: volumul producției agricole globale 
în calcul la o sută de hectare terenuri arabile. Aceasta vor-
bește despre productivitatea terenurilor arabile. 
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Aventurile „Mazdei” roșii: mașina 
furată la Kiev a fost găsită la Cernăuţi

O familie din centrul regional a aflat că are în pro-
prietate o mașină, care a fost furată la Kiev acum o 
lună. Proprietara afirmă că mașina i-ar fi fost dăruită 
de soțul ei. După vizionarea unei secvențe pe canalul 
de televiziune „1+1”, dumneaei a observat că „cadoul” 
se aseamănă foarte mult cu mașina furată. Femeia a 
fost foarte supărată de cele aflate, însă cuplul nu a 
avut o altă ieșire decât să-i restituie mașina adevăra-

tului ei proprietar. Soțul acesteia le-a spus jurnaliștilor 
că a procurat mașina la piața din Ivano-Frankivsk. 
Astfel, cuplul a decis să-l găsească pe proprietar și 
să-i întoarcă mașina. Cum aceasta a nimerit la Cer-
năuți urmează să stabilească anchetatorii. Se știe că 
până a ajunge la Cernăuți autovehiculul a fost văzut 
la Harkiv, iar la volan se aflau pe rând doi colaboratori 
ai poliției, care au fost ulterior concediați din funcție.      

Cum „s-a ars” un locuitor al Moldovei la 
frontiera cu 

Ucraina?
Bărbatul a încercat să-i 

mintă pe lucrătorii vamali și să 
scoată de pe teritoriul Ucrai-
nei mărfuri de contrabandă. 
Acesta avea un ascunziș 
special amenajat în roata de 
rezervă a mașinii. Astfel, ce-
tățeanul Republicii Moldova a 
încercat să treacă în țara sa 
mai mult de 150 unități de pie-
se de rezervă pentru televiziu-
nea digitală și alte detalii mult 
căutate în Republica Moldo-
va. Însă, nu a fost să fie…   

Strașnic accident rutier la Hotin
Un accident teribil de circulație s-a 

produs în raionul Hotin. Drept rezultat, 
un automobil „VAZ-2101” s-a izbit vi-
rulent de un copac. Cei aflați în salon 
au fost transportați de urgență la spital. 
Accidentul s-a produs pe autostrada ce 
duce spre centrul raional, în zona loca-
lității Clișcăuți. Surse polițienești afirmă 
că șoferul aflat la volanul mașinii – un 
tânăr în vârstă de 21 de ani, a pierdut 
controlul volanului și a admis ciocnirea 
cu copacul. Acesta, precum și pasage-
ra sa în vârstă de 22 de ani, au fost 
transportați la un spital din Cernăuți cu 
leziuni corporale grave.    

Țigări „mascate” sub cărbuni: importantă 
captură de contrabandă la Tereblecea
Vameșii de la Punctul de trecere și control 

„Tereblecea”, în comun cu colaboratori ai Ser-
viciilor speciale, au curmat tentativa de a trece 
de cealaltă parte a frontierei un important lot de 
țigări de contrabandă. Infractorii au fost împiedi-
cați de câinele-grănicer, Rochi, care a depistat 
marfa. Țigările au fost bine camuflate și au fost 
depistate în timpul unui control aprofundat al 
mijlocului de transport, care transporta, potrivit 
actelor, cărbuni. Țigările au fost împachetate în 
saci și ascunse sub saci umpluți cu cărbuni. În-
cărcătura a fost expediată de o firmă din Jitomir, 
iar beneficiar era o firmă din România.    

Și-a pus capăt zilelor
Un pensionar, care locuia 

pe strada Eroilor de la Kruty, a 
decis să-și scurteze zilele. Ca-
davrul bărbatului a fost depistat 
de vecinii acestuia, care au tras 
semnale de alarmă, deoarece 
nu-l mai văzuseră de ceva timp. 
La fața locului a fost chemat un 

echipaj al patrulelor poliției și 
ambulanța. Medicii îi îndeamnă 
pe cetățeni să fie atenți cu rude-
le și cunoscuții, iar dacă obser-
vă semne de dereglare, să-l în-
demne pe suferind la o discuție 
cu specialistul-psiholog sau cu 
medicul-psihiatru.    

Mită în schimbul 
trecerii ţigărilor

Un bărbat de 35 de ani din 
localitatea Dolișnii Șepit a în-
cercat să ajungă la un acord cu 
grănicerul de serviciu ca acesta 
să-i favorizeze trecerea fără ob-
stacole a țigărilor de contrabandă 
peste frontieră în statul vecin. În 
schimbul unui răspuns afirmativ, 

bărbatul a fost reținut de un grup 
de reacționare, după ce i-a pro-
pus apărătorului frontierei mită în 
sumă de o mie de euro. În acest 
mod bărbatul a încercat să or-
ganizeze trecerea ilegală peste 
frontieră a unui important lot de 
țigări în România. 

„Pe ospeţe” 
la o consăteană    

Poliția a fost alertată de o 
locuitoare de 57 de ani a satu-
lui Rosoșany, raionul Chelmenți. 
Aceasta s-a plâns că o persoană 
necunoscută i-a pătruns în casă, 
de unde i-a furat portmoneul cu 
bani. După mai multe măsuri 

operative, polițiștii l-au depistat 
pe infractor – un localnic de 46 de 
ani. S-a bucurat omul când a furat 
portmoneul în care a găsit doar… 
două mii de grivne. În schimb, are 
ocazia să stea la răcoare până la 
șase ani. Cercetările continuă.     
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Rubrică susținută 
de Tatiana CARLAȘCIUC

Tipuri de carne. Avantajele consumului 
unui anumit tip de carne

Carnea de porc. Carnea de porc 
este caracterizată de conţinutul ridicat de 
grăsimi, însă reprezintă în acelaşi timp o 
importantă sursă de proteine, fier şi zinc. 
Cantitatea de grăsimi nesaturate este 
superioară oricărui alt tip de carne. Este 

recomandat consumul de carne de porc, 
însă cu moderaţie.

Carnea de vită.  Bogată în fier, 
acest tip de carne este ideal pentru per-
soanele anemice, mai ales fără a fi pre-
parat termic o perioadă prea îndelunga-
tă. Totodată, acest tip de carne are un 
conţinut bogat de colesterol, de aceea 
consumul în exces poate afecta buna 
funcţionare a organismului. Carnea de 
viţel este mai greu de digerat, datorită 
conţinutului mare de colagen.

Carnea de miel. Carnea de miel 
este uşor de absorbit de organism şi 

ajută la rezistenţa oaselor şi prevenirea 
anemiilor, însă este o carne grasă şi greu 
digerabilă. Nu este recomandată per-
soanelor cu afecţiuni digestive. Datorită 
conţinutului mare de fier, seleniu şi aport 
caloric crescut, acest tip de carne este 
recomandat persoanelor subponderale.

Carnea de pasăre.  Carnea de 
pasăre este bogată în vitamine şi să-
ruri minerale, având un conţinut ridicat 
de zinc, fier, magneziu şi vitamina B12. 
Conţinutul ridicat de triptofan, o fac idea-
lă pentru ameliorarea stărilor de anxieta-
te, depresie sau chiar insomnia. Datorită 
faptului că are rol în scăderea poftei de 
mâncare, carnea de pasăre este cea mai 
recomandată în curele de slăbire. Car-
nea de pasăre  conţine jumătate din gră-

simile existente în aceeaşi cantitate de 
carne de vită.

Peștele.  Peştele este o sursă im-
portantă de fosfor, potasiu şi iod, fiind 
ideal pentru persoanele ce suferă de 
afecţiuni ale tiroidei sau  boli cardiovas-
culare. Carnea de peşte este uşoară şi 

nu supune organismul la mari eforturi în 
ceea ce priveşte digestia.

Nutriţioniştii recomandă în general 
consumul de carne de pasăre şi peşte, 
însă îndeamnă să nu neglijăm celelalte 
tipuri de carne. Astfel,  se recomandă să  
consumăm preponderant carne uşoară 
de pasăre sau peşte, însă din când în 
când să ne delectăm şi cu o carne mai 
bogată în grăsimi. 

Importanța cărnii pentru buna funcționare a orga-
nismului nu poate fi contestată, datorită conținu-

tului crescut de proteine de calitate superioară și 
de substanțe minerale, dar există o limită a can-
tității zilnice recomandate pentru consum. Carac-
teristicile nutriționale ale cărnii depind de specia 
animalului de la care provine, de hrana acestuia, 
de anotimp, de sexul și vârsta animalului. 

Stil de viaţă. Șifonierul

Sortarea și organizarea lucrurilor dintr-un 
șifonier ne pot ajuta să aducem puțină clarita-
te în viețile noastre și să facem diferența dintre 
ceea ce contează (timpul, energia și resursele 
financiare) și ceea ce nu contează așa de mult.

Iată doar câteva din beneficiile unui șifonier 
simplificat:

* Este nevoie de mai puțin timp pentru a 
ne hotărî cu ce ne îmbrăcăm;

* Cheltuim mai puțini bani pe haine;
* Crește posibilitatea de a avea numai pie-

se vestimentare confortabile și potrivite stilului 
nostru;

Renunțarea la o parte din garderobă poate 
fi foarte neplăcut pentru unele persoane. Doar 
gândul la procesul de curățare devine stre-
sant și copleșitor. De aceea, această activita-
te necesită puțină planificare, capacitatea de 
a renunța la greșelile trecutului și la dorințele 

exagerate generate de unele articole de îm-
brăcăminte. Iată cum poate fi organizat proce-
sul de curăţare a șifonierului:

* Eliminarea excesului. Toate 
hainele în exces nu fac decât să ne complice 
viaţa. E foarte ușor să avem prea mult dintr-o 
anumită categorie de lucruri, fie ele și de cali-
tate. Devine dificil să alegi cu ce să te îmbraci 
când ai prea multe opțiuni. Procesul de a deci-
de este de obicei obositor, în special diminea-
ța, când rămânem blocați și dezamăgiți în fața 
unui dulap plin cu haine.

* Calitate în loc de cantita-
te. Mai bine să avem 2 tricouri de cea mai 
bună calitate, în loc de 7 tricouri mediocre.

* „Este la reducere” – Aceasta 
este, probabil, cea mai folosită scuză ca să 
achiziționăm haine noi, nu neapărat folositoare 
sau care ne plac cu adevărat. Ne bucurăm că 

am găsit un tricou la reducere, cu toate că aca-
să mai avem  încă multe. 

* Frica de a rata ocazia. „La jumă-
tate de preț!”, „Veți arăta mult mai bine!”, „Prin-
de acum oferta noastră unică!” – sunt slogane 
care ne trezesc teama de a nu pierde ocazia. 
În schimb, ar trebui să fim preocupați de lucruri 
mai importante, precum viața noastră sau îm-
bunătățirea relațiilor, nu tricoul pe care l-am pu-
tea purta în anul viitor.

* Hainele nu definesc cine 
suntem. Deși sunt excepții când avem 
nevoie de o garderobă adecvată care să ne 
reflecte atitudinea profesională sau statutul, 

de cele mai multe ori bagajul nostru emoțio-
nal este îmbrăcat în hainele pe care le pur-
tăm. Fie că ne lăsăm influențați sau afectați 
de părerile celor din jur, fie că încercăm să 
impresionăm, fie că o persoană dragă ne-a 
oferit ceva care nu ne place neapărat, acel 
articol de îmbrăcăminte nu ne va face să fim 
altcineva sau nu ne va apropria mai mult de o 
persoană.

* Dăruiți. Alți oameni se pot folosi mai 
bine decât noi de hainele pe care nu le purtăm 
sau care nu ne plac. Este mai satisfăcător să 
oferim decât să primim și este mai bine să dăm 
mai departe ce nu ne mai este de folos.

Viața noastră ne-o alcătuiește garderoba.  A avea 
un șifonier imens, încărcat, aranjat pe categorii 

de haine și culori, reprezintă un vis pentru majorita-
tea femeilor – și chiar pentru unii bărbați. Ceea ce 
nu realizează însă aceste persoane este că atunci 
când cheltuiești mai puțini bani pe haine și elimini 
oboseala deciziilor, poți avea mai multă liniște.

Pui cu roșii și ciuperci
Ingrediente: 4 pulpe de pui, 500 g ro-

şii cherry, 500 g ciuperci proaspete sau din 
conservă, 1 ceapă, 2 crenguţe rozmarin, 
3-4 linguri ulei de măsline, 6-7 căţei de us-
turoi, 50 g vin alb, sare, piper, cimbru uscat.

Preparare. Ceapa se curăţă  şi se taie 
felii. Aşezăm feliile de ceapă pe fundul unui 

vas termorezistent. Punem pulpele de pui 
peste acestea. Printre pulpe punem roşiile 
şi ciupercile, apoi condimentăm cu sare, pi-
per şi cimbru uscat. Stropim totul cu ulei de 
măsline şi vin. Punem şi usturoiul tăiat în 
cubuleţe sau felii, apoi frunze de rozmarin. 
Acoperim vasul cu o folie de aluminiu şi-l 
dăm la cuptor la 200°C pentru 30 de minute. 
După acest interval scoatem folia şi lăsam 
să se rumenească puiul pe ambele părţi.

Se serveşte fierbinte, având grijă să pu-
nem în farfurie atât roşii, cât şi ciuperci pe 
lângă pui.

Friptură de miel 
cu cartofi la cuptor

Ingrediente: 1 pulpă de miel (de preferat 
pulpa din spate), 2 kg cartofi, 6-7 căței de us-
turoi, 1 pahar de vin alb, 1 cană de apă, 50 ml 
ulei de măsline sau floarea soarelui, 2-3 cren-
guțe rozmarin, 2-3 crenguțe maghiran proas-
păt, sare, piper.

Preparare. Se spală carnea foarte bine, 
iar apoi se șterge cu un șervet de bucătărie. 
Se curăță usturoiul și se taie bastonașe. Cu 
ajutorul unui cuțit ascuțit, se înțeapă pulpa de 
miel din loc în loc, pe ambele părți, iar în gău-
rile formate se pune usturoiul. Apoi, bucata de 
carne trebuie unsă cu ulei, se freacă cu sare și 

piper și se pune într-o tavă, care a fost unsă, 
de asemenea, cu ulei. Apoi, se adaugă în tavă 
și paharul de vin și cana de apă și se așează 

pe bucata de carne câteva crenguțe de rozma-
rin și de maghiran.

Se acoperă tava cu folie de aluminiu și se 
dă la cuptorul preîncălzit. După primele 30 de 
minute, se scoate tava, se întoarce friptura de 
miel pe partea cealaltă, se învelește la loc și 
se mai dă la cuptor pentru 30 de minute. Apoi 
se scoate, se întoarce din nou și se adaugă 
în tavă și cartofii, spălați bine (întregi sau tăiaţi 
felii mari). Se mai adaugă câteva crenguțe de 
rozmarin și maghiran și se dă tava acoperită 
încă pentru 30 de minute la cuptor. După cele 
30 de minute, se descoperă tava și se mai lasă 
friptura de miel la rumenit pentru încă 20-30 de 
minute.

Gogoșari în suc 
de roșii cu muștar

Ingrediente: 3 kg gogoşari, 200 g zahăr, 
200 ml ulei, 200 ml oţet, 800 ml suc de roşii de 
casă, foi de dafin, 1 linguriţă cu muştar dulce 
fin, 1 linguriţă de piper boabe, 1/2 linguriţă de 
boabe de muştar, 1 lingură de sare.

Preparare. Se spală  gogoşarii,se curăţă 
de seminţe şi cotoare, apoi se taie în felii de 
câte doi centimetri lăţime. Într-un vas se prepa-
ră condimentul pentru gogoşari, din sucul de 
roşii, ulei, zahăr, oţet, foi de dafin, sare, piper, 
boabele de muştar şi muştar, lăsând să dea 

în clocot de câteva ori. Se adaugă feliile de 
gogoşari şi se fierb la foc mic circa 15 minu-
te, până când se vor înmuia puţin. Se scot din 
sos cu ajutorul unei spumiere şi se aşează în 

borcane. Se toarnă deasupra gogoşarilor ma-
rinata în care au fiert, până când sunt acoperiți. 
Borcanele se închid ermetic şi se acoperă cu 
o plapumă pentru a se răci în mod natural. Se 
servesc iarna, ca garnitură pentru diferite feluri 
de carne (în general de vită şi porc), ca aperitiv, 
ca bază pentru tocane și sosuri sau alături de 
piure de cartofi.

Poftă bună!

• Gătiți gustos împreună cu noi!
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Vasile CARLAȘCIUC

Trandafirul roșu – simbol al iubirii și recunoștinţei 

„Sofia a crescut într-o familie cu mul-
ți copii, rămânând la vârstă fragedă fără 
mamă. După absolvirea a opt clase, ea 
devine cusătoreasă și continuă să învețe 
la școala serală. Iată de unde porneș-
te dragostea ei față de portul național. 
Singură creează modele de costume în 
stil popular moldovenesc, folosind orna-
mente străvechi și autentice, precum și 
cele stilizate. Împreună cu Aurica Bordi-
an, lucrător al culturii, a creat Ansamblul 
folcloric „Țărăncuța”, cunoscut deja și în 
Europa.  

În timpul întâlnirii, doamna Sofia Roș-
ca a mulțumit școlii natale și celor pre-
zenți pentru interesul pe care îl manifestă 
față de creația sa, pentru susținere în re-
alizarea unor fapte bune.  Din partea tu-
turor adoratorilor talentului Sofiei Roșca 
pe scenă a fost adus un buchet enorm de 
trandafiri. Sunt florile iubite ale dnei So-
fiei Roșca. Trandafirul roșu simbolizează 
Iubirea și Recunoștința. 

Chiar poeta populară arăta ca un 
trandafir înflorit, purta un costum național 
moldovenesc, confecționat de ea  însăși, 
prin aceasta subliniind o mare dragoste 
față de casa și pământul natal, față de 
limba mamei și tradițiile strămoșești, 
păstrate cu sfințenie la Marșinți. 

Crescuți din iubirea față de neam, 
trandafirii Sofiei Roșca nu se vor ofili ni-
ciodată”. 

La Școala medie din Marșinți, raionul Noua Suliță, a avut loc întâlnirea cu 
poeta populară din localitate, Sofia Roșca. Pentru această seară de creație 

elevii au pregătit și au recitat mai multe poezii, scrise de inimoasa și sufletis-
ta lor consăteană, iar Grupul vocal „Ţărăncuța”, din care face parte și doam-
na Sofia Roșca, a interpretat mai multe creații folclorice, cântece cunoscute 
numai la Marșinți. Au fost invitați poetul Vasile Vascan, un bun prieten al mar-
șințenilor, și lucrătorul culturii și autorul mai multor plachete de versuri din 
Stălinești, dl Serghei Bespalco. „Avem nevoie de asemenea oameni ca Sofia 
Roșca, a accentuat  Serghei Bespalco. Ei duc lumina culturii în mase, contri-
buind la păstrarea zestrei spirituale a neamului”. 
Sofia Roșca a fost felicitată de oficialități. Din partea Consiliului Raional a 
luat cuvântul Valentin Skorobogaci, specialist principal la Direcția de cultură, 
și i-a înmânat sărbătoritei o diplomă și un cadou de preț. Din partea Consiliu-
lui Orășenesc Noua Suliță i-a adresat un mesaj adjunctul primarului, Ghena-
die Arsenii, iar din partea consătenilor – starostele Gheorghe Nichitovici.   
Poetul Vasile Vascan, care cunoaște foarte bine familia Roșca, a caracteri-
zat-o astfel pe doamna Sofia.

A doua victorie 
a lui Grigore Gherman 
Show-ul  „Te cunosc de undeva!” de la 

Postul de televiziune „Antena 1” din Ro-
mânia  s-a plasat pe primul loc în clasa-
mentul audiențelor. Cea de a 11-a ediție 
din actualul sezon al show-ului „Te cunosc 
de undeva!” a fost câștigată de copă-
mânteanul nostru, Grigore Gherman. De 
data aceasta „Grigoraș din Bucovina” s-a 
transformat în Roman Iagupov, solistul re-
numitei trupe din Moldova „Zdob și Zdub”. 

Juriul show-ului transformărilor a con-
siderat că cea mai reușită transformare 
i-a aparținut lui Grigore Gherman, care 
l-a imitat de minune pe energicul Roman 
Iagupov de la „Zdob și Zdub”.  Este a 
doua victorie repurtată de Grigore Gher-
man în cadrul show-ului „Te cunosc de 
undeva!”. El a reacționat la victorie cu 
exclamația „Am rămas fără cuvinte!”. Dar 
cu premiul!.. 

Fuego a decis să-și 
schimbe stilul de viaţă 

Presa din România și Republica Mol-
dova scriu despre o destăinuire sinceră 
a neîntrecutului cântăreț Fuego în cadrul 
emisiunii „La Măruța”. Fuego a vorbit 
despre sacrificiile pe care le-a făcut de-a 
lungul celor 25 de ani de carieră, mărtu-
risind că cea mai mare durere a lui a fost 
pierderea tatălui său, în urma unui atac 
de cord. Deși au trecut opt ani de atunci, 
artistul nu a putut să treacă peste pierde-
rea suferită.

Fuego susține că are un respect de-
osebit pentru tatăl lui, pe care l-a pierdut 
prea devreme. Acesta s-a stins din viață 
la vârsta de 59 de ani, iar suferința artis-
tului a fost imensă.

Fuego a dezvăluit că suferă de boala 
care i-a răpus tatăl, moștenind aceleași 
probleme referitoare la inimă.

„Eu am învățat de la tata să fac totul. 

Și dacă regret ceva în viața asta, este 
faptul că l-am pierdut prea repede, la vâr-
sta de 59 de ani a murit tata. În 3 minute 
a făcut infarct… Din păcate, îl moştenesc 
pe tata, din acest punct de vedere: tensi-
une, inimă. Îmi doresc din tot sufletul să-l 
fac pe tata de acolo din cer să fie mândru 
de mine”, a mai spus Fuego. 

Fiind conștient de riscul ereditar, Fue-
go a decis de urgență să-şi schimbe stilul 
de viaţă şi obiceiurile alimentare. Artistul 
s-a apucat de sport și a adoptat o dietă 
sănătoasă, reușind să dea jos 20 de ki-
lograme.

Se știe că renunțarea la kilogramele 
în plus reduce cifrele tensiunii arteriale și 
îmbunătățește funcția și sănătatea inimii. 
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  Pagină realizată de 
 Vasile CARLAȘCIUC

O insuliţă de românism la Kiev 

„Credința îi obișnuiește 
pe copii cu smerenia, cu 

iubirea față de aproapele” 
– Domnule părinte, convorbirea 

noastră are loc în Ziua internațio-
nală a drepturilor copilului (20 no-
iembrie). Această decizie a ONU 
atestă despre marea grijă față de 
generația în creștere, față de viito-
rul omenirii. Respectarea drepturi-
lor copilului prevede, totodată, și 
datoria celor maturi de a crea con-
diții favorabile pentru creșterea, 
educarea și afirmarea copiilor. În 
plan educativ are o mare însemnă-
tate educarea copilului în spiritul 
moralei creștine. Tatăl Dumnea-
voastră, părintele Vasile Popescu, 
este paroh la biserica din Ciudei, 
iar ambii lui fii sunt, de asemenea, 
slujitori ai altarului. Pentru această 
misiune de păstor spiritual ați fost 
pregătiți din copilărie. 

– E adevărat, în familie am primit edu-
cație creștină. Acum eu, împreună cu preo-
teasa Ana, ne educăm în acest spirit fiicele 
– pe Sofia și Olga. Sofia este deja elevă în 
clasa întâi, am dat-o la școala românească 
din Ciudei, iar mezina Olga frecventează 
grădinița. 

– Reiese că familia Dumneavoas-
tră e la Ciudei. 

– În prezent – da. Fac naveta de la Kiev 
la Ciudei mai în fiecare săptămână. Firește, 
că de educarea copiilor se ocupă mai mult 
doamna preoteasă. Dar și eu, când am posi-
bilitate, mă străduiesc neapărat să fiu împre-
ună cu fiicele. Împreună – toți patru – călăto-
rim prin locurile sfinte, ceea ce pentru copii 

este o mare bucurie. Am vizitat mai multe țări 
din Europa. Călătoriile, pe lângă faptul că 
sunt interesante, consolidează familia. 

– Fiicele Dvs. deseori asistă la 
liturghia pe care o oficiați. 

–  Copiii neapărat trebuie să frecvente-
ze biserica. Chiar dacă înțeleg a zecea par-
te din ceea ce se vorbește în fața altarului, 
aceasta înseamnă foarte mult pentru ei. În 
zilele de astăzi multe lucruri frumoase se 
fac prin educație, dar mai ales prin educația 
creștină. Copiii trebuie să creadă în Hristos 
și să vină la biserică. Să ne referim la satele 
din Bucovina noastră. Părinții sunt nevoiți 
să plece la câștig peste hotare, dar copiii 
lor, rămași în seama bunicilor sau rudelor, 
nu prea vin la biserică. Rar cine spune „Ta-
tăl nostru” în fața icoanei din casă. Credința 
îi obișnuiește pe copii cu smerenia, cu iubi-
rea față de aproapele. 

„Românul care ne-a dat 
viața duhovnicească” 
– Credința creștină ne învață a 

iubi, așa scria în cartea sa de căpătâi 
„Mărturisirea ortodoxă a credinței” 
Mitropolitul Petru Movilă. Învățând și 
slujind la Kiev, ați avut ocazia să țineți 
în mână cărțile lui Petru Movilă?

– Cărțile editate încă în timpul vieții Mitro-
politului se păstrează în fondul de cărți rare al 
Bibliotecii Naționale „V. Vernadski”. Nu am avut 
ocazia să țin în mână aceste relicve ale orto-
doxiei ecumenice, dar am citit și mă folosesc de 
edițiile actuale ale „Mărturisirii ortodoxe”. Este o 
carte de căpătâi pentru preoții ortodocși din în-
treaga lume. Și ne mândrim cu faptul că Petru 
Movilă, cel care a constituit o epocă în spiritu-
alitatea ucraineană, este român de-al nostru. 

Pelerini din România și Moldova, când vizitează 
Lavra Pecerska, mă caută ca să le povestesc 
despre el. Asemenea pelerini vizitează mai în fi-
ecare săptămână slăvita Mănăstire a Peșterilor.   
Deseori mă anunță înainte de a sosi la Kiev. 

– Dar care este istoria liturghiei în 
limba română la Catedrala Adormirea 
Maicii Domnului de la Lavra Pecer-
ska? 

– Ea a început în noiembrie 2011. Sunt 
fericit că mi s-a încredințat mie această mi-
siune. Serviciul divin în limba română este 
oficiat în dimineața zilei de sâmbătă, iar 
uneori, iarna – duminica. Cine îl frecventea-
ză? Românii care se află în Kiev cu anumi-
te misiuni sau, pur și simplu, locuiesc aici. 
Permanent asistă la liturghia noastră cola-
boratorii ambasadelor Republicii Moldova și 
România. Aflându-se temporar în capitala 
Ucrainei, ei se bucură de posibilitatea de a 
asculta cuvântul sfânt în limba lor maternă, 
să-și petreacă  timpul liber cu Hristos. La 
liturghia noastră vin și copii, ceea ce mă 
bucură nespus de mult. Asistă și ucraineni, 
care nu înțeleg limba română, dar doresc 
s-o cunoască, s-o cunoască începând din 
biserică. Mi-au mărturisit că doresc să vizi-
teze frumoasele mănăstiri din România. 

– Încă Apostolul Pavel, numit și 
„Apostolul neamurilor”, a apreciat 
efectul rugăciunii în limba mater-
nă. 

– Aceasta reiese din esența învățăturii 
lui Hristos. Doar după pogorârea Sfântului 
Duh peste apostolii adunați la Ierusalim, 
aceștia au început să vorbească în limbi di-
ferite, în limbile neamurilor unde urmau să 
afle Vestea cea Bună, să propovăduiască 
Evanghelia lui Iisus Hristos. Fiecare trebuie 
să se roage în limba sa. Iar românul Petru 
Movilă, fiind Mitropolit la Kiev, a făcut foar-
te mult pentru ambele popoare ortodoxe – 
ucrainean și român. El a lăsat în urma sa și 
o Academie, unde au fost pregătiți slujitori ai 
cultului pentru bisericile din Ucraina, unde 
au învățat și viitori teologi din Basarabia și 
România. De acum în timpurile noastre el 
a fost canonizat atât de Biserica Ortodoxă 
din Ucraina, cât și de cea din România. Iar 
în altarul Catedralei Adormirea Maicii Dom-
nului este o icoană a Sfântului Petru Movilă, 
dăruită din partea Bisericii Ortodoxe Româ-
ne. Este românul care ne-a dat viața duhov-
nicească. 

Cu 78 de ani în urmă, nu cu mult după intrarea 
în Kiev a trupelor fasciste, a fost aruncată în 

aer una dintre capodoperele arhitectonice ale or-
todoxiei ecumenice – Catedrala Adormirea Maicii 
Domnului de la Lavra Pecerska.  Puterea exploziei 
a fost atât de mare,  încât din impunătorul locaș 
de închinare a rămas un morman de pietre. Mi-
nele, dirijate prin radio de către „ilegaliști” (foști 
securiști sovietici), au fost puse chiar în apropie-
rea mormântului lui Petru Movilă, slăvit Mitropolit 
al Kievului, și n-a rămas nici urmă din osemintele 
lui sfinte. 
Așa a stat în ruine vestita catedrală până la re-
dobândirea independenței de către Ucraina și, 
aidoma păsării Phoenix, a reapărut în toată splen-
doarea ei. Însă, din rămășițele pământești ale 
lui Petru Movilă n-a rămas nimic. Dar aproape de 
locul unde i s-a aflat mormântul, în fiecare sâmbă-
tă este oficiat serviciul divin în limba română. În 
fața altarului răsună predica în română, rostită de 
părintele Dimitrie POPESCU, originar din Bucovi-
na, dintr-o familie de preot din Ciudei. 
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Cum arată urnele tragerii la sorţi  
a grupelor EURO 2020!

 Cotidianul L’Equipe a prezen-
tat componenţa urnelor tragerii 
la sorţi a grupelor pentru EURO 
2020, înaintea ultimelor meciuri 
ale preliminariilor, partide ce s-au  
desfășurat marți, 19 noiembrie. 
București va găzdui festivitatea 
tragerii la sorți a grupelor la data 
de 30 noiembrie.

Urnele grupelor EURO 
2020

Urna I: Italia, Anglia, Belgia, 
Spania, Ucraina, Franţa/Germa-
nia sau Olanda;

Urna a II-a: Franţa/Germa-
nia sau Olanda, Elveţia, Croaţia, 
Polonia, Rusia, Portugalia/Olan-
da sau Germania;

Urna a III-a: Portugalia/
Olanda sau Germania, Turcia, 
Danemarca, Austria, Suedia, Ce-
hia/Ungaria sau Ţara Galilor sau 
Slovacia;

Urna a IV-a: Cehia/Ungaria 
sau Ţara Galilor sau Slovacia, 
Finlanda, Câştigătoare play-off 
Divizia A, Câştigătoare play-off 
Divizia B, Câştigătoare play-off 
Divizia C, Câştigătoare play-off 
Divizia D.

În Grupa C, Germania şi 
Olanda sunt calificate, dar nu e 
stabilit exact clasamentul, ierar-
hia urmând a deveni cunoscută 
după jocurile de marţi. Iată situ-
ația actuală: Olanda (locul 2, 16 
puncte) joacă împotriva Estoniei, 
iar Germania (locul 1,18 puncte) 
se duelează cu Irlanda de Nord. 
Nemții vor fi  cap de serie şi vor 
ajunge în Urna I, dacă se vor 
impune în fața Irlandei de Nord, 
situație în care Franţa şi Olanda 
merg în Urna a II-a, cu mențiunea 
că și batavii trebuie să învingă în 
ultimul meci.

Franţa va deveni cap de serie 
în cazul în care Germania remi-
zează sau pierde cu Irlanda de 
Nord, iar Olanda nu triumfă la mai 
mult de două goluri în fața Esto-
niei. Olanda e nevoită să câştige 
la scor meciul cu Estonia, dar și 
grupa pentru a fi cap de serie. E 
posibil ca Germania să ajungă în 
Urna I, Franţa şi Olanda în Urna a 
II-a, iar Portugalia în Urna a III-a.

Situația Grupei E se prezin-
tă: Croaţia este calificată, de pe 
primul loc, iar a doua echipă ce 
va merge direct la EURO 2020 
se va decide după partidele de 
marți, 19 noiembrie. Meciuri-
le sunt Ţara Galilor (locul 3, 11 
puncte) – Ungaria (locul 2, 12 
puncte) şi Slovacia (locul 4, 10 
puncte) – Azerbaidjan. O remiză 
în primul duel şi o victorie a slo-
vacilor i-ar duce pe ultimii la tur-
neul final. În caz contrar, oricine 
câştigă prima partidă primește 
biletul pentru EURO. Apoi, mai 
rămân disponibile patru locuri, 
iar ocupantele vor fi decise după 
play-off-urile din Liga Naţiunilor, 
acolo unde va juca, în martie, şi 
România, care pentru finală se va 
lupta întâi cu Islanda sau Scoţia.

Cele 19 echipe califica-
te la EURO 2020

Cu o zi rămasă înainte de în-
cheierea preliminariilor, 19 echi-
pe au obţinut calificarea la Cam-
pionatul European din 2020: 
Austria, Belgia, Croaţia, Cehia, 
Danemarca, Anglia, Finlanda, 
Franţa, Germania, Italia, Olan-
da, Polonia, Portugalia, Rusia, 
Spania, Suedia, Elveţia, Turcia 
şi Ucraina.

Tetiana Grynko, campioană 
mondială la pankration

O polițistă din Cernăuți a câș-
tigat două medalii la Campionatul 
mondial de pankration.  Tetiana 
Grynko a cucerit aurul și bron-
zul competiției mondiale care s-a 
desfășurat la Roma, Italia. În cla-

samentul general lotul ucrainean 
s-a situat pe locul trei. Reamintim 
că Tetiana Grynko a cucerit în anii 
precedenți titlul de campioană 
europeană și mondială la acest 
sport.

Cele mai sănătoase ţări din lume. Clasificarea oficială pentru anul 2019
Șase dintre cele mai sănă-

toase țări din lume sunt în Euro-
pa conform indexului de sănătate 
măsurat de Bloomberg. Europa 
conduce topul celor mai sănătoa-
se țări din lume, iar țările de la 
Marea Mediterană sunt în fruntea 
listei în 2019. Conform ultimei cla-
sificări făcute de Bloomberg, Eu-
ropa ocupă șase din cele 10 poziții 
ale topului luptându-se pentru ele 
cu țările Americii de Nord. SUA se 
plasează pe locul 35 în anul 2019, 
cu cinci poziții mai jos decât Cuba, 
țara cu cele mai mici venituri de 
pe listă. România nici măcar nu 
a intrat în acest top. Studiile su-
gerează că dieta mediteraniană 
ce conține alimente precum uleiul 
de măsline și nucile, scade riscul 

afecțiunilor cardiovasculare ma-
jore, fapt ce ridică o populație în 
acest top. Țările asiatice și-au îm-
bunătățit poziția în top ajutate de 
Coreea de Sud care a urcat 7 lo-
curi față de anul trecut și de China 
care a ajuns pe poziția 52. Studiul 
a luat în considerare 169 de țări 
și națiuni și a făcut clasificarea 
pe baza unor indicatori precum 
speranța de viață, dar a și taxat 
consumul de tutun și obezitatea. 
Printre factorii luați în considerare 
au mai fost cei de mediu precum 
igiena și puritatea apei.

Iată care sunt cele mai sănă-
toase țări din lume: Israel, Norve-
gia, Singapore, Australia, Suedia, 
Elveția, Japonia, Islanda, Italia, 
Spania.

Înfrângere zdrobitoare pentru FC Bucovina
Au fost disputate meciurile 

din cadrul etapei a XXI-a a Cam-
pionatului național la fotbal Liga 
a II-a. FC Bucovina a dispus în 
deplasare de FC Ciaika (Petro-
pavlivsk Borșciaghivka). Echipa 
cernăuțeană a cedat dramatic cu 
scorul de 0:3.   „Pentru această 
partidă am avut doar 14 jucători, 
dintre care doi sunt traumați. Nu 
avem suficienți jucători de rezer-
vă”, a declarat după meci antre-
norul principal al FC Bucovina, 
Stepan Makoviiciuk. Echipa cer-
năuțeană se poziționează pe locul 
10 în clasamentul general al Ligii 
a II-a, cu 17 puncte acumulate. 
Lider în clasament este Polissia 
(Jytomyr), cu 38 de puncte. Re-
amintim că clubul cernăuțean de 
fotbal se confruntă cu grave pro-
bleme financiare, iar din această 
cauză o serie de fotbaliști au pă-
răsit echipa.

Turneu de fotbal: Toamna  
bucovineană-2019,  

la Cernăuţi
Rezultate
Etapa I  
Tom,studio – FC Ceahor – 2:2 (penalty 4:2) 
FC Șkval – FC Cameana – 2:2 (penalty 5:4)
Etapa a II-a
FC Ciudei – FC Cameana – 4:3
FC Șkval – Tom.studio – 1:4
Etapa a III-a 
FC Ceahor – FC Ciudei – 8:1
FC  Cameana – Tom.studio – 1:0
În clasamentul general al turneului echipa Tom.studio se situează 

pe primul loc, urmată de FC Ceahor și FC Cameana. Partidele din ur-
mătoarele etape ale turneului sunt programate pe 23 și 24 noiembrie. 

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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-Dimineața soția se trezește mai devreme ca de 
obicei și începe să-l cicălească pe bărbat:

- Ce ai avut ieri, omule, că toată noaptea ai vor-
bit prin somn?

- Ei și, este poate unica ocazie când pot și eu să 
deschid gura în prezența ta.

    

Se întâlnesc doi vecini:
- Măi, amice, ce lucrează soția ta?
- E prostituată.
- Dar ce înseamnă această profesie, știi?
- Nu știu. Dar știu că soția ta o ajută pe a mea 

atunci când are mult de lucru.

    

- Măi vere, ce caută nevasta ta atât de des în 
pădure?

- Cum adică ce? Caută cadoul pe care i l-am 
oferit în Crăciunul trecut.

- Și de ce-l caută în pădure?
- Cum de ce? I l-am pus sub brad cum face toa-

tă lumea. Pădurea e mare.

    

Vine bărbatul acasă cu un aspirator aproape 
nou în mână. Soția la el:

- De unde l-ai luat?
- Înțelegi, draga mea, am întâlnit-o în stradă pe 

cea mai bună prietenă a ta, care ducea în mână 
două pachete mari. M-am oferit s-o ajut. Ea m-a 
servit cu o cafea după care s-a dezbrăcat și m-a 
îndemnat să iau tot ce vreau.

- Și tu?
- Păi, m-am uitat împrejur și am luat acest aspi-

rator. Ne va prinde bine prin gospodărie. 

    

- Dragul meu, ești atât de drăguț când ești beat.
- Și tu, iubito, ești mult mai frumoasă când sunt 

beat.
    

Soția către bărbat:
- Dragul meu, fă-mi un compliment cum numai 

tu știi să-l faci.
Bărbatul:
- Iubito, ai un soț extraordinar.

    

Se întâlnesc două femei măritate.
- Ai o rochie frumoasă! De unde ai cumpărat-o?
- De la cel mai scump magazin. Este penultimul 

strigăt!
- De ce penultimul?!
- Păi, ultimul va fi al soţului meu, când va vedea 

cât am dat pe ea!
    

Doi amanți se îndreaptă către locul de numai 
ei știut pentru a se ascunde de ochii lumii. Din-
tr-odată el observă în oglindă o mașină ce venea 
după ei.

- Am impresia că am depăşit viteza legală sau 
cine ştie ce-o fi făcut, deoarece văd că ne urmă-
reşte o patrulă a poliţiei. Sper să nu fie ceva grav.

 - A, nu-i ce crezi, iubitule! E maşina condusă 
de soţul meu. Am uitat să-ţi spun că e agent de 
poliţie.

Pas fatal și regret durut    

…Această discuție dintre soți a adus 
în viața de cuplu o adevărată furtună. Ste-
lian i-a îndemnat pe toți prietenii familiei 
să o convingă pe Maria să nu facă acel 
pas greșit. Femeia părea de neclintit. Zile 
întregi se pierdea cu noua ei pasiune prin 
oraş, iar când venea acasă de parcă nici 
nu-și observa soțul. Şi bărbatul a intrat în-
tr-o depresie totală. A încercat să-şi înece 
amarul în pahar, dar s-au găsit nişte colegi 
de serviciu care l-au smuls din ghearele 
acestui viciu.

Multe nopți nu a închis bietul om nici 
un ochi. A răscolit amintirile, perindând 
toate momentele plăcute şi mai puţin 
plăcute din viața petrecută alături de Mă-
riuca lui. Nu-şi putea da seama prin ce 
a greşit în faţa soţiei. Şi-a amintit cum a 
cunoscut-o. L-a fermecat din prima clipă 
cum a văzut-o. Avea nişte ochi pronun-
ţaţi, ce erau în stare să-l străpungă pe 
oricine. Maria era sufletul oricărei com-
panii de tineri. Aşa a fost şi la acea zi de 
naştere – începutul dragostei lor. Şi-a 
amintit Stelian şi de primul dans pe care 
i l-a oferit fata tot în acea seară. Frapat 
de frumuseţea ei nu ştia cum să lege 
capăt de vorbă. Nici nu a observat cum 

ştrengăriţa zveltă a şters-o englezeşte de 
la petrecere. Vreo trei luni a tot căutat-o 
printre trecătorii din oraş fără să ştie ceva 
de ea. Şi, într-o după amiază de toamnă, 
Fericirea a vrut să le mai ofere o şansă în 
parcul din oraş. Stelian a observat-o de 
departe, dar i s-a părut că o confundă cu 
cineva. Apropiindu-se, de data aceasta 
a avut mai mult curaj. O îngheţată şi o 
ceaşcă de cafea, o plimbare romantică 
sub clar de lună şi sosirea acasă pe la 
miezul nopții cu un taxi – toate acestea 
s-au repetat iar şi iar până când cei doi 
au înţeles că nu pot trăi unul fără altul. Şi 
atunci flăcăul s-a înfăţişat în faţa Rodicăi 
şi i-a cerut mâna fiicei... 

Aceste amintiri frumoase îi mângâiau 
și, în același timp, îi turnau mult amar în 
suflet. Sufletul i se părea acum legat de 
un bolovan ce-l trage cu insistenţă la fund.

Între timp, Maria îşi punea la cale, îm-
preună cu noua ei pasiune, toate formali-
tăţile înainte de a zbura către acea lume 
de basm. Alex i-a spus să nu-şi facă griji 
pentru fetiţă, căci peste o lună vor reveni 
pentru a pune la punct formalităţile legate 
de divorţ şi-i vor mai propune lui Stelian o 
variantă.

– Dacă nu va accepta să ia bani, ori-
cum vom obţine dreptul asupra fetiţei prin 
judecată. Nu uita că la noi totul se cum-
pără şi totul se vinde, a liniştit-o bărbatul.

Consolându-se cu acest gând, femeia 
nu a mai insistat în faţa soţului. Le-a lăsat 
pe toate să curgă în albia lor firească. În-
tr-o după amiază de duminică cei doi au 
luat drumul spre Kiev, de unde urmau să 
zboare la Milano. Maria era în al nouălea 
cer de fericire. Zi şi noapte urzea planuri 
despre noua ei viaţă. Nu ştia biata femeie 
că din prima clipă cum va călca pe pă-
mânt străin viaţa i se va transforma într-un 
coşmar ce poate fi trăit doar în filmele de 
groază. 

Maria nu avea răbdare să ajungă la 
faimoasa vilă din Milano, despre care i-a 
tot povestit Alex. De aceea şi drumul de la 
Kiev spre inima Italiei a trecut pe neobser-
vate. Chiar la aeroport au fost întâmpinaţi 
de un prieten al lui Alex (aşa l-a prezentat 
el) cu o maşină de lux, care i-a dus până 
la o vilă de o rară frumuseţe. În acest „cui-
buşor de nebunii” a şi început „viața de 
basm” la care a visat Maria. Alex a con-
dus-o galant până la etajul trei. În cameră 
era pregătită deja o sticlă cu cea mai bună 

şampanie şi multe-multe fructe.
– Pentru noua noastră viaţă, iubirea 

mea, a exclamat bărbatul ridicând cupa. 
– Nu-ţi închipui cât de mult am aştep-

tat aceste clipe, a răspuns Maria şi a sorbit 
din băutura fermecătoare. 

Nu-şi aminteşte ce a fost mai depar-
te. Când s-a trezit, era într-un subsol, ce-i 
drept nu întunecos, ci cu multă lumină. 
Stătea întinsă cu mâinile legate pe o ca-
napea în haina Evei. De Alex nici urmă. 
Nu a înţeles din start ce se întâmplă. Abia 
când în subsol au dat buzna doi bărbaţi 
de statură înaltă, şi-a dat seama că a 
comis cea mai mare greşeală din viaţa 
ei. Cei doi nu s-au ruşinat defel să-şi sa-
tisfacă pe rând „poftele” după care i-au 
poruncit să intre în duş şi să se îmbrace. 
A fost condusă din nou în camera unde 
băuse şampania. La masă o aştepta un 
bărbat de vreo 50 de ani, care i-a spus 
într-o rusă stâlcită:

– Bine-ai venit în casa mea de amor, 
dragă Maricica. De azi înainte o să lu-
crezi la mine. Dacă vei fi cuminte, o să-ţi 
ofer şi premii.

– O să plătiţi scump pentru că vă bateţi 
joc de mine.

Nu a reuşit să izbucnească în plâns 
cum din spate a simţit o palmă zdravănă 
în zona capului.       

– Femeile care ajung aici nu-şi permit 
să vorbească astfel. Dacă vei fi cuminte, o 
să-ţi ofer premii, i-a repetat patronul bor-
delului şi a adăugat pe un ton rânjit: nu 
oricine are şansa să ajungă aici şi să câş-
tige bani. Femeia preferă să treacă peste 
capitolul din viaţa-i de groază, petrecută 
la Milano. Era obligată să deservească 
uneori şi câte zece-doisprezece clienţi 
pe zi. Nesupunerea era răsplătită cu bă-
tăi groaznice, torturi. Uneori era bătută în 
văzul clienţilor. În cei trei ani de „muncă” 
la acel „cuibuşor de nebunii” a fost obliga-
tă să facă nenumărate avorturi. S-a rugat 
mult în clipele libere să scape de coşmar. 
Şi într-o bună zi rugăciunile i-au fost auzi-
te. Într-o dimineaţă de primăvară în odaie 
a intrat un client de vreo 40 de ani, care, 
văzând-o, a exclamat:

– Господи, глазам своим не верю, 
как же ты похожа на мою дочурку!

Auzindu-l vorbind în rusă, femeia s-a 
interesat de unde este şi cum a ajuns aici. 
Bărbatul i-a mărturisit că este stabilit de 
mulți ani la Milano şi că acasă merge cam 
rar. De aceea e nevoit să mai caute din 
când în când aventuri. În timpul cât le-a 
fost rezervat pentru amor cei doi au pus 
la cale un plan de evadare pentru Maria. 
Nu erau siguri nici unul, nici celălalt că le 
va reuşi, cu atât mai mult că femeia a fost 
prevenită de la bun început că, dacă va 
încerca să fugă, va plăti scump de tot. Cei 
de la bordel i-au spus să nu facă glume, 
pentru că vor avea de suferit mama şi fii-
ca. Nici până azi nu a înţeles cum i-a fost 
dat acelui bărbat să convingă paza de la 
vila cu plăceri, dar au reuşit să iasă. Tot în 
acea zi, cu ajutorul lui, a zburat spre Kiev, 
iar de acolo spre Cernăuţi. Când a sosit 
la apartamentul, unde a petrecut cele mai 
frumoase clipe alături de Stelian, uşa i-a 
fost deschisă de nişte străini, care i-au 
comunicat că l-au cumpărat cu doi ani în 
urmă şi că soţul ei a plecat cu traiul în altă 
parte. A fugit cu sufletul la gură în sat, cre-
zând că cei dragi sunt acolo, însă a găsit 
uşa încuiată. Două luni a trebuit să treacă 
până l-a găsit pe Stelian. L-a rugat la tele-
fon să vină la o întrevedere. S-au întâlnit 
într-o după amiază într-o cafenea. Au stat 
mult timp de vorbă. Bărbatul era calm cum 
nu-l văzuse niciodată. A rugat-o politicos 
să nu-i caute, să-şi vadă de viaţa ei. 

– Nu încerca să ne găseşti. Nu trauma 
fetiţa. I-am spus că ai murit. Nici mama ta 
nu vrea să te vadă după ceea ce ai făcut. 
Am luat-o să trăiască la noi, pentru ca fe-
tiţa noastră să simtă mângâiere maternă. 
N-o să mă recăsătoresc. Am decis să-mi 
consacru viaţa fiicei. 

În zadar a încercat femeia să-l roage 
de iertare.

– Poţi să te întorci la bordel. Acolo e 
locul tău. Nu încerca să ne cauţi, te rog 
frumos. Ştiu că suferi mult, dar asta e răs-
plata pentru suferinţele ce mi le-ai făcut. 
Multe nopți am plâns din cauza ta. Nu în-
țeleg pentru ce-ai procedat așa cu mine. 
Nu încerca să-mi iei fetița. E tot ce am mai 
scump și mai bine mor decât s-o pierd. 
Ştii că mamă-ta este bolnavă de inimă. 
Nu cred că se va bucura când va vedea 
aceste poze.

Stelian a scos din geantă un plic mare 
cu mai multe poze. Maria s-a îngro-
zit – erau fotografii cu momente de 
la bordel. 

De atunci nu a mai făcut nici un 
efort. Venea doar la grădiniţă, apoi la 
şcoala unde învăţa fiica pentru a o 
vedea... de la distanţă. Aşa i-a ordo-
nat Stelian. Pe banii ce i-a câştigat 
peste hotare şi-a cumpărat o garso-
nieră în oraş. Din când în când mai 
merge pe la casa părintească pentru 
a-şi aduce aminte de frumoasele cli-
pe petrecute acolo în copilărie. 

– Dacă aş fi în stare, aş lua viaţa 
de la început. Aş da tot ce am acum 
să întorc anii înapoi, spune printre la-
crimi femeia.

Nimănui, însă, nu-i este dat să 
facă acest lucru. Viața ne este dată doar 
o singură dată și trebuie trăită din plin, dar 
după legile lui Dumnezeu. Vorba ceea: ni-
mănui nu-i este dat să intre de două ori în 
aceeași apă…  

       
Dumitru VERBIŢCHI

(Sfârşit. Începutul vezi „L.C.” 
din 14 noiembrie a.c.)

De atunci nu a mai făcut nici un efort. Venea doar 
la grădiniță, apoi la școala unde învăța fiica pen-

tru a o vedea... de la distanță. Așa i-a ordonat Steli-
an. Pe banii ce i-a câștigat peste hotare și-a cumpă-
rat o locuință în oraș. Din când în când mai merge 
pe la casa părintească pentru a-și aduce aminte de 
frumoasele clipe petrecute acolo în copilărie. 
– Dacă aș fi în stare, aș lua viața de la început. Aș da 
tot ce am acum să întorc anii înapoi, spune printre 
lacrimi femeia.
Nimănui, însă, nu-i este dat să facă acest lucru. Via-
ța ne este dată doar o singură dată și trebuie trăită 
din plin, dar după legile lui Dumnezeu.   
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Ce trebuie să știm despre insuficienţa cardiacă

Această boală cronică este cauzată de 
pierderea capacităţii inimii de a-şi efectua 
normal funcţia de pompare a sângelui spre 
organe şi ţesuturi, pentru a susţine funcţi-
onarea acestora. În consecinţă, ţesuturile 
primesc mai puţin oxigen şi substanţe nu-
tritive din sânge. Pe de altă parte, sânge-
le stagnează şi se acumulează în organe. 
Conform studiilor, 4,7 la sută din popula-
ţie suferă de insuficienţă cardiacă. Vârsta 
medie a pacienţilor (ponderea bărbaţilor 
este mai ridicată) este 75-80 de ani. To-
tuşi, această patologie apare şi la pacienţi 
mai tineri, care suferă de cardiomiopatie, o 
boală genetică care afectează funcţia mus-
culară a inimii.

Simptomele sunt deseori 
asociate cu alte afecțiuni. Princi-
palele simptome ale insuficienţei cardiace 
sunt lipsa de aer la efort (în stadiile avan-
sate, aceasta apare şi în repaus) şi ede-
mele (umflarea picioarelor, dar şi edeme 
pulmonare sau abdominale). Simptomele 
depind şi de tipul de insuficienţă cardiacă. 
Insuficienţa cardiacă stângă se manifestă 
prin dispnee (lipsa de aer), care se agra-
vează la efort, uneori însoţită de tuse. În 
cazul insuficienţei cardiace drepte simpto-
mul este umflarea picioarelor şi a gambe-

lor, datorită excesului de apă. Alte semne 
de boală sunt creşterea în greutate (legată 
de retenţia de apă şi sare în organism), 
oboseala, tusea, scăderea poftei de mân-
care, durerea în piept la pacienţii cu boală 
coronariană, palpitaţiile la cei cu probleme 
de ritm cardiac, ameţeala şi problemele de 
concentrare. 

Cauzele apariției. Cauzele cele 
mai des întâlnite sunt infarctul miocardic 
şi hipertensiunea arterială. Este foarte im-
portant să cunoaştem faptul că orice boală 
cardiovasculară poate să se complice, în 
lipsa tratamentului adecvat, cu insuficien-
ţă cardiacă. În majoritatea cazurilor există 
chiar multiple cauze şi identificarea rapidă 
a acestora este esenţială pentru prescrie-
rea de tratamente specifice şi ameliorarea 
pronosticului: boala cardiacă sistemică, val-
vulopatiile, cardiomiopatiile, anomalii gene-
tice ale inimii, aritmiile. 

Insuficienţa cardiacă, boala care afectea-
ză între 6 şi 10% dintre persoanele peste 65 
de ani, apare atunci când inima nu mai este 
capabilă să menţină un debit cardiac adec-
vat, astfel încât să satisfacă necesităţile orga-
nismului. Apare ca rezultat al unor afecţiuni, 
precum: boală a vaselor coronare care irigă 
muşchiul inimii (îngustări sau infarct), boală a 

muşchiului inimii (cardiomiopatii), boli valvula-
re, hipertensiune arterială sau aritmii. 

Manifestările clinice sunt variabile, ade-
sea cu dificultate respiratorie, oboseală 
excesivă. La aceste simptome se adaugă 
dureri toracice, palpitaţii, stare de rău ge-
neral până la pierderea stării de conştiinţă. 
Pacienţii prezintă o limitare progresivă a ca-
pacităţii de exerciţiu fizic. Nediagnosticată, 
boala se poate agrava progresiv, iar dacă 
ajunge în fază terminală, evoluţia negativă 
devine ireversibilă. Boala se poate diagnos-
tica pe baza istoricului pacientului, a simp-
tomelor sale, a examinării fizice.

Tratamentul se referă la cauzele ce 
au determinat această stare (coronaro-
grafie şi revascularizare miocardică, în-
locuire valvulară, tratamentul aritmiilor 
cardiace, tratamentul tensiunii arteria-
le), precum şi ameliorării hemodinamicii 
inimii pentru obţinerea unui debit cardi-
ac adecvat (tratament medicamentos). 
În anumite situaţii, pacienţii pot benefi-
cia de implantul unui stimulator cardiac 
special (terapie de resincronizare), de 
implantarea unui dispozitiv de asistare 
ventriculară sau se poate efectua inclu-
siv transplant cardiac.

Insuficiența cardiacă afectează în mod semnifi-
cativ calitatea vieții și, în formă agravată, poate 

duce la moarte subită. De aceea, e foarte impor-
tant să fie depistată și tratată la timp. 

• Farmacia verde

Gogoșarii reglează glandele sebacee

Sursă excelentă de fibre.  Go-
goșarul are avantajul de a fi foarte cărnos 
și zemos, având o coajă subțire și mult 
miez. Este mai hrănitor și mai plin de nu-
trienți decât ardeiul, oferind organismului 
cantități semnificative de vitamina C, vita-
mina A, vitamina B6, betacaroten, fosfor, 
calciu, tiamină, acid folic, magneziu, cupru. 
De asemenea, este o excelentă sursă de 
fibre. În paralel, gogoșarul are foarte puți-
ne calorii, așadar este o comoară din per-
spectivă nutrițională. Pe lângă proprietățile 
nutritive, gogoșarul are și capacitatea de 
a combate sau de a preveni unele afecți-
uni. Astfel, varianta roșie, mai eficientă îm-
potriva unor boli decât celelalte soiuri de 
ardei, protejează inima. Flavonoidele pe 
care le conține gogoșarul roșu împiedică 
formarea cheagurilor de sânge, fapt care 
duce la scăderea accidentelor vasculare și 
a atacurilor de cord. Totodată, celor care 
se confruntă cu un nivel ridicat de coleste-
rol li se recomandă să consume gogoșar 
roșu crud.

Preîntâmpină apariția mai 
multor tipuri de cancer.  Gogoșarul 
roșu este de zece ori mai bogat în vitamina 
C și betacaroten decât cel verde. Prin vita-

mina C pe care o conține, gogoșarul are un 
rol important de protejare a oaselor, articu-
lațiilor, dinților și gingiilor. Creșterea armo-
nioasă și menținerea sănătății în ansamblu 
sunt favorizate de vitamina A, gogoșarul fi-
ind astfel recomandat în alimentația copiilor. 
În plus, vitamina C protejează de infecții și 
facilitează absorbția fierului din legume, pre-
cum și accelerarea procesului de cicatriza-
re. Gogoșarul roșu conține vitamina B2, cu 
rol de reparator în țesuturi și care ajută și 
la formarea globulelor roșii. De asemenea, 
una dintre proprietățile remarcabile ale gogo-
șarului este conținutul de antioxidanți. Aces-
te legume-vedetă ale toamnei dețin unele 
substanțe aflate pe lista celor care combat 
cancerul de prostată, de vezică, de plămâni, 
cancerul cervical și cel pancreatic. Din grupa 
carotenoidelor, predominante sunt licopenul 
și betacarotenul. Mai multe studii efectuate 
de experți coreeni au relevat o legătură între 
consumul de gogoșari și scăderea incidenței 
cazurilor de cancer la sân.

Diminuează sângerările na-
zale. Consumul regulat de gogoșari are 
un efect benefic și în cazul unor afecțiuni 
respiratorii, precum astmul, emfizemul pul-
monar, infecțiile la plămâni. Ca și sucul de 
ardei roșu, cel de gogoșari poate fi consu-
mat cu încredere pentru a calma și a vinde-
ca durerile în gât, dar și pentru a diminua 
sângerările nazale. Totodată, fiind bogați 
în fibre dietetice, proteine vegetale și cu 
un conținut redus de calorii, gogoșarii sunt 
indicați în orice tip de dietă, iar studii re-
cente au demonstrat faptul că aceștia acti-
vează procesul de încălzire a organismului 
și măresc rata metabolică, ajutând astfel la 
arderea mai multor calorii. Demn de menți-
onat este faptul că această legumă cu ca-
lități de excepție își păstrează multe dintre 
beneficiile pe care le are pentru sănătate 
chiar și când este pusă la murat, deci „tra-
tată” cu oțet fierbinte.

Estompează petele pielii.  
Potrivit literaturii de specialitate, gogo-
șarul are capacitatea de a regla glandele 
sebacee, întrucât conține siliciu. Astfel, 

este benefic pentru fortificarea unghiilor și 
a părului. De asemenea, petele de piele 
pot fi estompate prin consumul sucului de 
ardei (este mai indicat cel preparat din go-
goșari de culoare verde), timp de câteva 
săptămâni. Se obține cu ajutorul storcăto-
rului de fructe și se poate lua câte 100 ml 
suc, de trei ori pe zi, singur sau în diferite 
combinații cu alte legume (morcovi, var-
ză, cartofi, sfeclă roșie etc.), chiar perioa-
de foarte lungi de timp. Se consumă cu 
30 de minute înainte de mese, ca să aibă 
timp să fie absorbit în totalitate înainte de 
introducerea alimentelor. În acest fel, este 
extrem de eficient. Se poate folosi trata-
mentul timp de două-trei luni, urmat de o 
pauză de zece zile, apoi se poate relua, 
întrucât nu există contraindicații la consu-
mul de gogoșari.

Sucul evită balonarea.  Tinc-
tura de gogoşari este un aliat de nădej-
de în calmarea şi vindecarea suferinţelor 
cauzate de artrită sau de gută, aplicată 

sub formă de frecții locale. De asemenea, 
uleiul de măsline în care s-au macerat 
gogoşari timp de zece zile este bun ca 
unguent împotriva răguşelii și calmează 
durerile produse de entorse. Rolul terape-
utic al gogoşarilor intervine şi în cazuri de 
diaree, întrucât, prin conținutul de fibre, 
aceste legume echilibrează digestia. Mu-
raţi, gogoşarii sunt un deliciu al sezonului 
rece. Ajută la arderea grăsimilor şi la tran-
zitul intestinal, iar dacă sunt puşi la murat, 
se adaugă scorţişoară, sunt eficienţi în li-
tiaza şi insuficienţa renală. De asemenea, 
sucul de gogoşari combate balonarea, iar 
atunci când este aplicat pe păr, diminuea-
ză seboreea.

Gogoșarii trebuie cultivaţi în locuri 
unde se folosește o agricultură pe cât e 
posibil ecologică, astfel încât introducerea 
lor în dietă să aducă toate beneficiile po-
sibile.

(Leacuri și terapii)

Gogoșarul constituie o varietate de ardei gras 
mai puțin răspândită, dar frecvent întrebuin-

țată în alimentație. Calitățile nutriționale de ex-
cepție ale gogoșarului sunt dublate de beneficii 
foarte însemnate pentru sănătate.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Locuitorii satului Pătrăuții de Jos, raionul Storojineţ, enoriașii Bisericii Adormirea Maicii Domnului  și Bisericii Sfinții Petru și Pavel din 
localitate, enoriașii Bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din satul Cupca, preoții din localitățile învecinate, protopopiatul raionului Sto-
rojineț, filiala Asociației creștine ASCIOR, celelalte filiale românești din ținut, exprimă profunde condoleanțe protoiereului Dumitru Gavriloae 
de la Biserica Adormirea Maicii Domnului în legătură cu pierderea grea – moartea tatălui 

ALEXEI.
Dumnezeu să-l ierte și să-i fie țărâna ușoară!

Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil. 
Tradiţii și obiceiuri 

Potrivit credinței ortodoxe, cei doi Ar-
hangheli, purtători de sabie ca simbol al bi-
ruinței, sunt conducătorii cetelor de îngeri și 
călăuzele sufletelor în drumul lor spre Rai. 
Sfântul Arhanghel Gavriil a fost cel care i-a 
vestit Fecioarei Maria zămislirea lui Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Astfel, el este 
asociat revelaţiei divine, dar şi milosteniei şi 
îndurării. El este arhanghelul – mesager, cel 
prin intermediul căruia divinitatea transmite 
veşti şi mesaje omenirii, dar şi cel care pa-
tronează Paradisul. El transmite oamenilor, 
prin graţia divină, inspiraţie, intuiţie şi harul 
clarviziunii. În ebraică, Gavriil înseamnă 
„Omul lui Dumnezeu”.

Arhanghelul Mihail este protectorul că-

lugărilor.  Sfântul Mihail este protectorul  ar-
matelor creştine, al voievozilor, care purtau 
cu ei pe câmpul de luptă icoana Marelui 
Arhanghel. Supranumit și Apărătorul Cre-
dinţei, Sfântul Arhanghel Mihail este cel mai 
invocat în slujbele bisericești pentru a păzi 
de război, dar și pentru a obține biruința în 
cazul unei lupte. Semnificaţia numelui Mi-
hail este „Acela care este ca Dumnezeu”.

Din strămoși s-a transmis și, totodată 
s-a păstrat în folclorul românesc, că Arhan-
ghelii Mihail și Gavriil sunt păzitorii oame-
nilor de la naștere și până în ultima lor zi 
petrecută în această lume. Mai mult, ei sunt 
asistenți la Judecata de Apoi, ard păcatele 
lumești și purifică conștiințele oamenilor. 

Tradiții vechi de sute  
de ani legate de sărbătoarea 

Sfinților Mihail și Gavriil

În ziua în care sunt prăznuiți cei doi 
Arhangheli are loc o slujbă religioasă, iar 
după ceremonie se citesc rugăciuni de 
dezlegare pentru cei prezenţi.

În biserici, fiecare creştin aprinde câte 
o lumânare ca să aibă asigurată lumina 

de veci, călăuzitoare pe lumea cealaltă. 
Lumânările care se aprind  în această 
zi la biserică sunt considerate adevăra-
te talismane pentru cei care au trecut în 
lumea umbrelor şi a tăcerii. Se aprind lu-
mânări şi pentru cei vii, pentru sănătate, 
pentru a fi feriţi de rele şi năpaste.

Ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Ga-
vriil este totodată un hotar între toamnă 
și iarnă.  

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt prăznuiți în fieca-
re an pe 8 noiembrie (stil nou) și pe 21 noiembrie (stil 

vechi).  În aceeași zi, credincioșii ortodocși sărbătoresc 
toți îngerii, considerați în tradiția populară păzitorii oame-
nilor de la naștere și până la moarte, numele sărbătorii 
fiind Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. În jurul 
acestei sărbători atât de importantă în calendarul ortodox 
există o listă lungă de tradiții și superstiții, multe dintre ele 
păstrate și respectate de sute de ani. 

Șapte cruci în lumina nemuririi…  

Sâmbăta trecută, la cimitirul de pe terito-
riul Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului din 
Horecea a avut loc un parastas lângă cele 
șapte cruci, unde își dorm somnul de veci 
șapte ostași români. Ei au fost împușcați în 
această suburbie a Cernăuțiului în anul 1941 
de către ostașii sovietici care se retrăgeau. 
Totodată a fost sfințită și placa comemora-
tivă, pe care, deocamdată, sunt incrustate 
doar următoarele cuvinte „În memoria marti-
rilor neamului românesc”. Să sperăm că vor 
fi aflate și numele acestor șapte martiri. 

La instalarea plăcii comemorative au 
contribuit Consulatul General al Români-
ei la Cernăuți, inclusiv  Consulul General, 
Irina Loredana Stănculescu, și consulul Io-
nel Mitea, Asociația veteranilor din Rădăuți 
(președinte Nicolae Nicolovici) și Centrul de 
cercetări istorice și culturale din Cernăuți 
(președinte Petru Grior).  

– Adevărați creștini s-au dovedit a fi ho-
recenii Vladislav Zvirid și Silvia Cudla, care 

au înnoit crucile și au îngrădit mormintele. 
Ne vom strădui, căutând prin fondurile ar-
hivelor, să aflăm și numele acestor martiri, 
a subliniat domnul Petru Grior, președintele 
Centrului de cercetări istorice și culturale 
din Cernăuți. 

Există speranța că, în cele din urmă, 
vor fi cunoscute numele acestor șapte 
ostași români. Luând cuvântul la această 
acțiune de comemorare, dl Petru Grior a 
dat citire numelor a șapte horeceni, care 
au fost împușcați la intrarea trupelor so-
vietice:

– Este vorba de Simion Cotoman, Ioan 
Pivin, Gheorghe Strolec, Nicolae Ștefano-
vici, Dănilă Verstiuc, Aurel Verstiuc (avea 
numai 14 ani) și Elena Zvirid (20 de ani).  

Parastasul a fost oficiat de un sobor de 
preoți în frunte cu starețul Mănăstirii de că-
lugări Veniamin, cu participarea parohilor 
de la cele două biserici românești din subur-
bia Horecea – părintele Pavel de la Biserica 

Înălțarea Domnului și părintele Gheorghe 
de la Biserica Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava. 

Horecenii păstrează memoria acestor 
martiri necunoscuți și-i pomenesc împre-
ună cu rudele lor, înmormântate la cimi-
tirul mănăstirii. „Ei sunt ai noștri”, consi-

deră veterana jurnalisticii românești din 
ținut, doamna Aurica Țâbuleac.  Bunica 
ei a fost martoră a acestei tragedii, doar 
cinci din cei șapte au fost omorâți chiar 
în grădina ei… 

(Cor. nostru)

Se spune că războiul se termină atunci, când 
este înmormântat și identificat ultimul ostaș, 

căzut în lupte. Din aceste considerente cel mai 
sângeros război din istoria omenirii mai conti-
nuă… 

Terebleceanului Ion ȘLENCO, plecat în lumea celor 
drepți cu 8 ani în urmă, amintirea despre el fiind  mereu 
vie în inimile celor dragi și apropiați. 

Opt ani
Opt ani de-acum s-au dus/  De când, vecine, ai plecat, 
Lacrimi din ochi s-au scurs,/ Căci toţi plângem neîncetat. /Ai fost 

un om de omenie, / Precum mai rar sunt pe pământ, /Făceai la lume 
bucurie/ Cu bunul tău, frumos cuvânt. /Familia ţi-ai aranjat,/ Pe  toţi cu lumea-n 
rând, /Ne pare rău că ne-ai lăsat,/ Dar noi te avem în gând. 

Toată viaţa ai muncit,/ La muncă-având şi spor, 
Pe toţi cu drag ne-ai fericit/ Cu-o mână de ajutor. 
Să dormi în pace, liniştit,/ Căci noi nu te-om uita, 
Pe cât avem de mai trăit/ Cinsti-vom urma ta. 
Aprind candela pomenirii soția Leontina, copiii 

Larisa și Veaceslav împreună cu familiile lor, toți vecinii și con-
sătenii

Colectivul pedagogic al Şcolii medii din satul Ropcea, raionul Storojineţ, 
este profund îndurerat de trecerea la cele veşnice a fostei învăţătoare de 
clasele primare

Rodica a lui Roman COVACI
şi exprimă profunde condoleanţe soţului Iurie, fiicelor 
Anghela, Georgeta  şi fiului Ion în legătură cu această 
pierdere irecuperabilă.  

Dumnezeu s-o odihnească în Împărăția ce-
rului! 

Colectivul redacției ziarului „Libertatea Cuvântului” 
exprimă profunde condoleanțe fostului nostru colaborator, 
veteranul ziaristicii românești din Bucovina, Viorel Airinei, 
în legătură cu pierderea grea şi irecuperabilă – moartea 
tragică  a soției sale 

VERA. 
Fie-i țărâna ușoară și veșnică pomenirea! 
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În aceste zile minunate de 
Brumar îşi sărbătoreşte ziua de 
naştere doamna

  
Cristina  

GOSTIUC 

din s. Mahala, jurnalistă la 
UA. Bucovina, adunându-şi la 
buchetul vieţii încă o frumoasă 
crizantemă. 

Cu această deosebită oca-
zie, noi, colegii de  serviciu  ne 

alăturăm  felicitărilor primite din partea soţului, de la 
scumpa fiică, de la părinţi şi din partea surorii împre-
ună cu familia, dorindu-i sărbătoritei din toată inima 
mult noroc şi fericire, dragoste  şi armonie, bunăstare, 
împlinirea tuturor viselor, să rămână mereu tânără şi 
frumoasă precum este. 

Dragă Cristina!
Îți mai dorim să fii
Ca albul crinilor în floare,
Ca roua ce lucește-n zare,
Ca lacrima din ochi curată,
Ca rugăciunea-nflăcărată. 
Un adevăr în strălucire
Sau gingașa neprihănire.
Ca dragostea cea mai duioasă,
Ca frumusețea – mai frumoasă –
Așa să-ți fie-ntreaga viață.
La mulți ani fericiți!  

Cea mai mediatizată din România, care a apărut la toate pos-
turile TV, Kanal D, emisiunea Wow biz, Antena 1, Show păcătos 
etc.

Sunt multe vrăjitoare care profită de numele meu, folosindu-mi 
numele.

Telefoanele afişate în anunţ sunt numai ale mele şi nu se vor 
schimba niciodată!

Doamna Melissa vă ajută să aveţi spor în afaceri, câştiguri în bani, 
realizări în toate domeniile care vă interesează, dragoste şi noroc.

Dacă aveţi probleme în dragoste, afaceri, sunteţi nemulţumită 
lângă persoana iubită, dacă nu vă merge bine în ceea ce faceţi, 
atunci apelaţi la mine şi vă voi rezolva orice problemă.

Vrăjitoarea Melissa vine acum în ajutorul tuturor celor 
care au nevoie. Contactaţi-mă!

Fiecare om din orice colţ al lumii doreşte să aibă noroc în 
dragoste, în afaceri, în familie sau în spor şi câştig – eu vă pot 
rezolva aceste probleme numai în 24 de ore cu rezultate ga-
rantate.

Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii pentru a vă face o primă 
verificare.

Vrăjitoarea Melissa din România vă rezolvă orice doriți!
Doamna Melissa deţine cartea magică veche de peste 100 

de ani cu care face cele mai puternice desfaceri de vrăji.
Sunt vrăjitoarea Melissa, singura din România care lucrează cu 

magie veche şi pot rezolva orice fel de problemă şi orice dorinţă 
aveţi.

Dacă aţi umblat pe la vrăjitoare de magie albă şi preoţi şi nu 
aţi fost mulţumiţi, acum aveţi în sfârşit şansa de a obţine ceea 
ce doriţi.

Sunt o femeie cu puteri foarte mari care pot să aduc un 
bărbat sau o femeie în numai trei ore la persoana care do-
reşte.

Prin plante și leacuri pot vindeca boli de pie-
le, scot argintul viu, lecuiesc beția, impotența, 

pot salva tinerii de vicii nedorite, aduc persoane 
plecate de acasă, împreunez familii dezbinate, 
ajut în spor și afaceri etc.

Cea mai cunoscută tămăduitoare, 
Lucreţia MELISSA, sosită la Cernăuţi 

la cererea românilor care au probleme, 
aflaţi în suferinţă

Relații la tel. +38(068)2867379
sau pe Viber

Redacția ziarului nu poartă răspundere  
pentru conținutul anunțurilor publicitare

Atenție! Fermecătoarea Melissa-Lucreția 
vă anunță că poate face cele mai 

puternice farmece pentru a-i face pe oameni 
fericiți, de legare a persoanei iubite sau de dezlegare, 
poate îndeplini orice dorință pe care o aveți și oferă 

talismane de dragoste și împreunare. 

Vrăjitoarea Melissa,
singura din România care vine în ajutorul

dumneavoastră cu dezlegări de farmece, bles-
teme, necazuri în familie şi despărţiri.

În aceste minuna-
te zile de Brumar, doamna 

Elena 
ALERGUȘ

 
din satul Cupca, raionul Hlibo-
ca, și-a sărbătorit ziua de naş-
tere, marcându-şi frumosul ju-
bileu al împlinirilor – 60 de ani.

Cu acest deosebit prilej, 
jubiliara este felicitată de părin-
ții Ecaterina și Petru, de soțul 

Toader, copiii Margareta, Vasile și Maria împreună cu 
familiile lor, de fratele Vasile împreună cu familia, de 
cei șase scumpi nepoței, de rude, vecini și prieteni. Ei 
toţi îi doresc multă sănătate, că-i mai scumpă decât 
toate, fericire, voie bună, liniște sufletească, împliniri, 
bucurii și tot binele pământului. 

Pășind pe calea anilor ce vin,
Să-ți fie viața fără de suspin,
Noroc să ai și multe bucurii,
De la cei dragi, de la copii,
Voie bună, spor în toate,
La mulți ani cu sănătate!

BERBECUL. Demersurile intelectuale 
și planurile de călătorii reprezintă subiecte im-
portante în această săptămână. Chiar dacă vei 
întâmpina și unele obstacole în ceea ce vrei să 
realizezi, tu urmărește-ți interesele și nu renun-
ța. Cineva din străinătate îți poate oferi informații 

bune referitoare la un loc de muncă. Selectează informația 
și analizează totul pe îndelete. La serviciu ești solicitat de 
către șefi și de reprezentanți ai unor instituții conexe locului 
tău de muncă. 

TAURUL.  O săptămână interesantă la ca-
pitolul bani și bunuri comune cu alții.  Investițiile 
tale din ultimii ani ar trebui revizuite și, în limita 
posibilului, puse la punct. Prudență și analiză 
atentă la documentele financiare personale! Sunt 
zile bune pentru a te informa și pentru a trasa pla-

nuri de viitor. Călătoriile sunt nerecomandate, dar sunt favo-
rizate numai cele planificate demult. 

GEMENII. Relațiile parteneriale sunt provo-
catoare. Cineva din anturajul apropiat,  te poate 
ajuta să descifrezi relaţiile parteneriale. Îţi alegi 
starea de spirit pe care să o abordezi în aceste 
zile. Se conturează cheltuieli, facturi, taxe, im-
pozite sau  moșteniri. Este vorba despre datorii 

vechi sau despre chestiuni privitoare la documente ce trebu-
iau rezolvate mai demult. Prudență și discernământ! 

RACUL. Săptămâna debutează cu multă 
agitație la locul de muncă. Pentru că se schim-
bă salarizarea și se tot negociază condiții noi de 
muncă, vei fi nevoit să muncești mai mult. Evită 
să te implici în prea multe activități, pentru că nu 
este ceea ce pare. Sănătatea este vulnerabilă și 

ai nevoie de odihnă. În relația cu partenerul de viață sau cu 
cei de afaceri vor reveni în discuție detalii vechi. 

LEUL.  Este bine să petreci zilele acestea 
câteva momente alături de cei dragi. Atât per-
soana iubită, cât și copiii au nevoie de sprijinul 
tău. La serviciu se animă atmosfera datorită unor 
sarcini de lucru mai vechi. Bazează-te numai pe 
forțele tale. Sănătatea este foarte vulnerabilă, 

bine fiind să-i acorzi atenție și să te odihnești conștient. În 
relația cu partenerul de viață sau de afaceri apar discuții pe 
teme financiare.

FECIOARA. Acasă în familie este rost de 
discuții aprinse, pe seama unor chestiuni patri-
moniale descoperite de curând. Relațiile senti-
mentale sunt răscolite de dialoguri pe teme vechi, 
considerate cumva rezolvate, însă acum se do-
vedește contrariul. Prudență, răbdare, toleranță 

și fii alături de cei dragi! Evită sfaturile provenite de la cei care 
demonstrează foarte clar că sunt împotriva progresului tău. 

BALANŢA.  În primele zile ale săptămânii 
sunt posibile multe călătorii pe distanțe scurte și 
dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat. 
Evită să vorbești despre planurile tale. Dialoguri 
furtunoase cu membrii familiei și cu neamurile pe 
teme patrimoniale. Este nevoie să participi activ 

la treburile gospodăriei și la ajutorarea unor membri ai fa-
milie.  Noutăți sentimentale și activități recreative alături de 
cei dragi. 

SCORPIONUL.  Segmentul financiar 
reprezintă o temă importantă în prima parte a 
săptămânii. Pe de o parte, primești bani, cadouri 
sau favoruri din partea celorlalți, dar pe de altă 
parte și cheltuielile vor fi pe măsură. Fii prudent 
și rezumă-te la strictul necesar! Relațiile cu antu-

rajul apropiat sunt surprinzătoare. Întâlniri neașteptate, idei 
geniale. A doua parte a săptămânii îți aduce în atenție casa 

și treburile ei. Activități casnice alături de familie.
SĂGETĂTORUL. Ești hotărât să schimbi 

multe și mărunte în viața ta. Dar,  gândește-te 
ce anume doreşti concret să schimbi. Pe de altă 
parte, și colegii de serviciu îți sunt alături cu sfaturi 
și idei bune. Se conturează cheltuieli pe cele ne-

cesare traiului cotidian, dar se pare că vei primi și ceva bani 
dinspre segmentul profesional. Sunt zile când este mai dificil 

să gestionezi corect bugetul. 
CAPRICORNUL.  O săptămână în care 

ești preocupat mai mult de necesităţile tale. Să-
nătatea este vulnerabilă și de aici și dispoziţia 
este mai proastă. Analizează pe îndelete rela-
țiile și situațiile în care ești implicat și trasează 

direcții noi de abordare a vieții în general. Dialogurile cu cei-
lalți te pot ajuta foarte mult să găsești un echilibru just. Dar şi 
membrii familiei te vor ajuta.

VĂRSĂTORUL.  Relațiile cu prietenii 
sunt controversate. Ești atras de acest anturaj 
și dornic de a te implica în acțiuni diverse, dar 
se recomandă prudență. Sănătatea este foarte 
vulnerabilă și oricând îți poate juca feste. Odih-

nește-te, adoptă un stil de viață sănătos, alternând regulat 
orele de muncă cu orele de relaxare. Există conflicte moc-
nite la serviciu. 

PEȘTII.  La serviciu colegii te sprijină mult, 
dar în privința șefilor nu se poate spune același 
lucru. Foarte dinamice sunt și relațiile cu priete-
nii. Uni te vor sfătui de bine, mai ales în privin-
ța relațiilor sentimentale și a relațiilor cu copiii. 

Totuși, fii prudent și atent la ceea ce ți se spune. Rezervă 
momente pentru a te ocupa de un hobby și pentru relaxare 
în aer liber alături de cei dragi.

HOROSCOP
25.11-1.12.2019

Acest anotimp splendid de toamnă aurie a sosit în viaţa doamnei 
 

Gheorghina TODORIUC 
 
din satul Ropcea, raionul Storojineţ, aducându-i în cea de-a 19-a  zi a lui Brumar încă un an bogat 
în evenimente frumoase. Gospodină pricepută, mamă iubitoare și înțeleaptă, bunică și străbunică 
fericită – iată ce o caracterizează pe această femeie cu suflet luminos și frumos ca o floare, căci 
nu în zadar poartă numele unei flori deosebite de vară.

Cu ocazia împlinirii onorabilei vârste de 96 de ani, o felicită cu multă stimă, dragoste şi re-
cunoştinţă, mulţumindu-i pentru bunătatea sufletului ei, pentru poveţele înţelepte, marea familie 
Todoriuc – cei trei feciori şi două fiice  împreună cu familiile lor, scumpii nepoţi şi strănepoţi din 
Cernăuţi, Kiev, Odesa, România şi America. Ei toţi îi doresc multă sănătate, că-i mai scumpă decât 
toate, tihnă sufletească, bucurii şi bunăstare, ani lungi de viaţă şi cât mai multe vești bune de la cei 

scumpi și dragi, care și-au găsit norocul și destinul în lumea mare. 
Scumpă mamă!
Noi cu toții te iubim,
Te stimăm și îți dorim
Ani o sută să trăiești
Și mereu să ne zâmbești.
Dumnezeu să te păzească
Cu puterea Sa cerească.
La mulți ani cu sănătate!
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Kate  
Middleton, 
superbă, ca 
de obicei! 
Ducesa a fost 
în centrul 
atenţiei 

Ne-am obișnuit să-i admirăm 
stilul, toate alegerile vestimen-
tare pe care le face, subliniindu-i 
farmecul și grația regală. Nici 
de această dată Ducesa nu ne-a 
dezamăgit. 

Pe 19 noiembrie a avut loc eveni-
mentul anual de caritate, Royal Variety 
Performance, care s-a petrecut la The 
London Palladium Theatre, de la care 
Ducesa și Ducele de Cambridge nu au 
putut lipsi. Dacă Prințul William s-a afișat 
într-un frac negru, cu o cămașă albă și 
papion, atunci Kate Middleton a fost, de-
sigur, din nou în centrul atenției.

Alegerea Ducesei a căzut pe o rochie 
semnată Alexander McQuenn, unul din-
tre designerii ei preferați, ținută cu care 
nu a dat greș. Rochia din dantelă neagră, 
care are la bază o stofă nude, s-a așezat 
perfect pe silueta silfidă a acesteia, iar 
decolteul cu tăietura în formă de inimă și 
cordonul din talie din catifea, i-au adău-
gat un strop de picanterie ținutei.

Potrivit harpersbazaar.com, Ducesa 
și-a accesorizat ținuta cu cercei marca 
Erdem. Un clutch și pantofi negri i-au 
completat look-ul. Kate a purtat părul 
coafat în bucle mari, iar în materie de 
machiaj a optat pentru un accent pe 
ochi. Ducesa  a fost extrem de relaxată 
și împreună cu Prințul William, a zâmbit 
toată seara. Superbă, ca de obicei!


